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Kære tambourer
Kære venner
Atter er der samlet sammen til et Tambourblad, og atter modtager I mine
venlige hilsner.
Sommeren er i hvert fald væk fra kalenderen, og efteråret leger stadig sommer, og jeg mindes varme, meget varme, dage i trøjen og under bjørnen.
De minder bringer smilet frem på mine læber, og jeg husker pludselig alt, som var det i
går – og så tog jeg mig en tår koldt øl i solen, mens jeg sendte de tjenestegørende en tanke.
I april måned afholdt vi den årlige generalforsamling. Det viste sig at blive et møde præget
af udfordringer, og datoen måtte desværre ændres. Heldigvis endte det med at blive en
virkelig god, munter og hyggelig generalforsamling, og jeg håber, at vi næste år får mange
flere medlemmer at se.
Som motivation kan jeg afsløre, at vi på årets møde prøvesmagte sergentkorpsets rom på
40 % et par gange.
Også foreningens arrangementer vil jeg opfordre til deltagelse i, gode kræfter tænker tanker
og går forrest i planlægningen i det, der for alle er muligheder for at (gen)opleve tiderne i
Livgarden eller andre interessante mindesmærker og attraktioner.
Jeg ønsker jer alle en god jul og et godt nytår.

Fotos: Thomas Bugge og Jeppe
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Venlig hilsen

Hjemmeværnets Tambourkorps

Mikkel Kejser
DEC 05 - Formand

Fotos: Lars Viggo Hvolbøll

Støt vore annoncører - De støtter os !

MAIL-INFORMATIONER
Få løbende informationer om
aktiviteterne i foreningen

- og så var der SOLÆG . . .

- Mail os din mailadresse på
tambourerne@hotmail.com

NYE MEDLEMMER

Kender du en gl.tambour, som ikke er medlem af

Tambourforeningen
Den Kongelige Livgarde

så send os en mail med hans data, og vi vil kontakte ham eller hende. Jo flere vi er, jo sjovere
bliver det at genopfriske minderne og hygge os
i nutiden.
HJÆLP EN GAMMEL TAMBOUR IND I FORENINGEN
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Foto: Erik ley

HUSK
at skrive i
Gæstebogen,
når du besøger
Tambourkorpset
på Livgardens Kaserne.

Juni 2018 - Foto: Tambourkorpset
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Chefen har ordet

TAMBOURBLADET

Af seniorsergent Morten Thurø

Medlemsblad for
Tambourforeningen
Den Kongelige Livgarde

Kære alle gamle som nye tambourer
Der sker meget i og omkring Tambourkorpset, se bare her:

Udgives to gange om året

Bestyrelse:

Links til hjemmesider:

OS Thomas Hoffmann Duvander er blevet
dekoreret med Prins Henriks Mindemedalje
”Ære være hans minde”. Der står et stolt
TBK bag vores tambourmajor.

Formand:
Mikkel Kejser - DEC 05 • Tr
Tlf.: 6022 9300
Mail: tbf.formand@gmail.com

Kongehuset:
www.kongehuset.dk

Kasserer:
Jørgen Jeppesen - OKT 77 • TR
Mobil: 2620 1212
Mail: mail@jeppe-reklame.dk

Christiansborg Slot

TBK var meget eksponeret i forbindelse
med DR’s store fejring af HKH Kronprins
Frederiks 50 års dag. Vi hilste alle på Prinsen efter showet på TV. Vi havde et par fine
øjeblikke med en meget glad familie.

www.christiansborgslot.dk
Gråsten Slot
www.graastenslot.dk

Der er blevet indkøbt 6 stortrommer til brug
i vores ”drumline” (opstilling af trommer til
trommeshow).

Bestyrelsesmedlemmer:
Thomas Bugge - OKT 77 • Fl
Mobil: 3026 9527
Mail: tbf.redaktion@gmail.com
Casper Christophersen
Mobil: 2636 9845
Mail: casperc@mail.com
Jonas Stausholm
Mobil: 350 0661
Mail: jonasedyrsoe@gmail.com
Suppleant:
Claus Harkjær • SEP 68 • Tr
Mobil: 5182 1206
Mail: claus@harkjaer.dk
Redaktion:
Mail: tbf.redaktion@gmail.com
Stof til te Tambourblad:
Skal være redaktionen i hænde
den 1. marts 2019.
Grafisk opsætning:
ReklameBureauet - 7620 1212
Jeppe - OKT 77 • TB-Tr
www.jeppe-reklame.dk
Tryk:
Toptryk Grafisk ApS
www.toptryk.dk
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Amalienborgmuseet:
www.amalienborgmuseet.dk

Rosenborg Slot:
www.rosenborgslot.dk
Den Kongelige Livgarde:
www.forsvaret.dk/lg
Livgardens Musikkorps:
www.livgardensmusikkorps.dk
Fotografen
er på vej

Livgardens Musikkorps Venner:
www.dklmv.dk
De Danske Garderforeninger:
www.garderforeningerne.dk
Gardershop:
www.gardershop.dk
Gardernetværk:
www.gardernetværk.dk
Garderkortet:
www.garderkortet.dk
Tambourforeningen
- Den kongelige Livgarde:
Mail: tbf.formand@gmail.com
www.tambourforeningen.dk

Vi har udgivet en cd til Garderforeningerne med ”næsten” alt, d.v.s. mange marcher, både gamle og nye. De er indspillet
af Casper Christophersen og Jonas Dyrsø
Stausholm, og cd’en kan købes via Gardershop og GF.
OKS Emil Andersen er for tiden på et langt
kursusforløb med henblik på at blive
udnævnt til NK/TBK: grundlæggende sergentuddannelse 3. mdr. - 3 BTN med henblik på uddannelse af værnepligtige - VTKMP som vagtgående sergent, herefter TBK
uddannelses-/dannelsesperiode på ca. 4 år.
Vi har indstuderet et nyt tattoo, hvor der
bliver afspillet ”track” for både fløjter og
trommer (drumline), det fungerer som ”play
along” sammen med vort eget ”live-spil”.
Tambourkorpset åbner VM i faldskærm v.
søerne i København 24. august kl. 16.00.
Stævnets officielle navn er ”Swoop Freestyle FAI World Championship 2018”.

Fredag den 29. juni
medvirkede Tambourkorpset ved CBS’ dimission af de nye bachelorer. HKH Prins Joachim var til stede.
I løbet af sæsonen 2018 gav Tambourkorpset og Musikkorpset to Kastelskoncerter.
Det skete d. 27/6 og d. 15/8. Tambourerne
spillede først, hvorefter Musikkorpset tog
sig af anden del af koncerten.
Afgivelser i løbet af året til USA, England,
Holland, Polen samt Tyskland til efteråret,
hvor vi besøger Eutin tæt ved Lübeck.
Rene Hagel Andreasens sølvbryllup fejredes
med ”fuld” musik 5. juni i haven på Skjoldsvej i Helsingør med venner og familie.
SSG. M.S. Thurø modtog årets hædersgave
fra Sergentkorpset. Den blev overrakt af
CH/LG ved årsdagsmiddagen 30. juni under
festmiddagen på Høvelte Kaserne.
Ved årsdagsparaden blev følgende tambourer betænkt: OKS-1 Jonas Dyrsø
Stausholm fik Frederik d. 9 mindelegat, og
KS Jonas Letzius Rasmussen modtog Tambourforeningens gave.
Er du opmærksom på, at du nu kan supplere
Sergentkorpsets Rom (i to udgaver!) med
Sergentkorpsets Gin? Denne fantastiske
drik kan købes via Gardershop og messerne
for kun 228,- kroner. Den er go . . .

•

Sidst men ikke mindst: ”Printeren” er repareret . . .
Venlig hilsen

Morten Thurø

Nopv 81 • TR
Seniorsergent • Leder af Livgardens Tambourkorps

Følg Tamboukorpset på Facebook og Nettet:
FB: Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
WWW: http://forsvaret.dk/LG/Vagtkompagniet/Enheder/Tambourkorpset/Pages/default.aspx
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Den Kongelige Livgardes

TAMBOURKORPS
Besøg hos Pacific Northwest Garderforening
Af KS D. Nielsen og OKS E.L. Andersen
Fotos: Tambourkorpset

Nord Amerika det meste af deres liv, kunne
de fleste dog synge med på klassiske melodier, vi spillede, som “Der kommer altid
en sporvogn og en pige til” og “Forelsket i
København”.

Til Pacific Northwest
Garderforenings
50 års jubilæumsfest.

Der musiceres med den amerikanske og
canadiske fane i baggrunden.
I midten af april tog Daniel og jeg (Emil) flyveren fra Kastrup mod Seattle, hvor vi skulle
spille i forbindelse med Pacific Northwest
Garderforenings 50 års jubilæum. Kenneth
Olsen (FEB, 81)bød os velkommen i lufthavnen, som han havde gjort så mange gange
før ved de tidligere besøg. Selvom vi fløj til
Seattle, gik turen nu hurtigt videre mod Canada, nærmere bestemt hjem til Knud (JAN,
67) og Doris, som var vores værter i Canada.
Lørdag d. 21/4 afholdt garderforeningen
sammen med Danish Society deres traditionsrige middag, hvor garderforeningens
50 års jubilæum samt HM Dronningens
fødselsdag blev markeret. Vi stod naturligvis for lidt af underholdningen, og selvom
mange af deltagerne til festen har boet i
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Efter en løssluppen lørdag aften må man i
kirke søndag morgen og bekende sine synder. Der var dog ikke meget at bekende for
Daniel og mig, men jeg havde æren af at
Fortsættes side 7

Fortsat fra side 6

spille præludium på kirkens flygel, inden vi
efterfølgende underholdt i krypten under
kirken.
De resterende dage i Canada gik blandt andet med at se den storslåede natur i British
Columbia samt et besøg hos Lars Christensen (NOV, 49) i Ladysmith, som er en af de
gl. gardere, der var med til at stifte foreningen i sin tid. Stor fornøjelse at se, hvilken
glæde vores besøg gav ham!
Efter en lille uges tid i Doris og Knuds samvær kørte vi med Knud tilbage til Seattle for
at mødes med Kenneth og blive klar til en
ny uge med nye og spændende opgaver.
Vores visit i Seattle var dog kun for en enkelt overnatning, da vi fredag morgen fløj
af sted mod Los Angles for at mødes med
gl. tambour Niels Rydder (72´). Niels er
medlem af Klub33, som er en klub, der er
grundlagt af Walt Disney i Disneyland California. Han viste os rundt i Disney, hvor vi
så naturligvis var inviteret med til 4 retters
frokost i Klub33. Wow for en oplevelse! Vi
havde prøvet at tage trommestikker og fløjte med til frokosten, men vi blev stoppet af
sikkerheden, og de ville altså ikke have to
tambourer til at sidde og underholde i deres
park …

fremstød og kulturfremtid bliver fremvist på
den flotteste måde, absolut et besøg værd,
hvis man skulle komme på disse kanter!
Ved åbningen af Nordic Museum havde
museet inviteret repræsentanter fra de
nordiske lande til at forestå klipningen af
båndet, herunder HKH Kronprinsesse Mary,
så der var naturligvis et stort presseopbud.
Vores opgave i forhold til åbningen var at
underholde publikum forinden de officielle
taler og med en fanfare, da båndet skulle
klippes. Forud for den officielle åbning af
Nordic Museum deltog HKH Kronprinsesse
Mary i en paneldebat, som omhandlede
“Women´s economic empowerment”. Vi
deltog efterfølgende i en reception, hvor vi
underholdt med et par kendte melodier, efter at vi havde fået hilst på kronprinsessen,
som var interesseret i at høre om vores tur.

I Klub 33´s ekslusive
lokaler i Disneyland
California

På University of
Washington fik vi
efter debatten lejlighed
til at hilse på
HKH Kronprinsesse Mary
samt udenrigsminister
Anders Samuelsen

Fra venstre:
Niels Rydder (72),
KS. D. Nielsen og
OKS. E.L.Andersen

Efter lige knap 3 ugers repræsentation af
Danmark og Livgarden i Nordamerika gik turen atter tilbage til Livgardens Kaserne, hvor
der med garanti venter flere spændende
opgaver i den nærmeste fremtid.

Efterfølgende kom vi tilbage til Seattle, hvor
det meste af ugen gik med at spille til arrangementerne i det nye Nordic Museum i
Seattle. Museet er et kæmpe projekt til $ 50
millioner, hvor nordisk kulturhistorie, kultur-

Vi vil gerne benytte lejligheden her til at
sige tak til oberst og kammerherre Mads
Rahbeck, seniorsergent Thurø, Kenneth,
Knud og Doris, Michael og Niels for at gøre
denne tur til en realitet.

•
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3 forskellige opgaver fra det første halve år
Af Jonas Stausholm og Casper Christophersen

Det første halvår i Livgardens Tambourkorps har været præget af en del opgaver, men i
særpræg en del forskellige opgaver. Vi vil gerne tale jer lidt igennem hvor hurtigt og professionelt, man skal omstille sig i Tambourkorpset for at yde optimalt under helt forskellige
forhold.

Hans Kongelige Højhed
Prins Henriks Bisættelse:

Sådan var han. Hjertevarm og god.
Derfor var det også med stor ydmyghed og
respekt, at vi deltog ved hans bisættelse
ved Christiansborg Slotskirke.
Tambourerne havde taget opstilling foran
kirken i Rød Gallauniform og med sørgebind
for at vise Prins Henrik den sidste ære, som
han i dén grad fortjente.
Det blev til omkring 4 timer i skiftevis rør og
ret, og lyden var ikke eksisterende. Der var
helt stille i respekt for Prinsen, der havde
fyldt vores tjeneste med så meget glæde.

Den 13. februar 2018 mistede Kongehuset,
Danmark og hele Tambourkorpset en person, som stod os meget nær. Prins Henrik
afgik ved døden på Fredensborg slot.

Kronprins Frederiks
50 års fødselsdag:

I Tambourkorpset har vi altid nydt godt af
Prinsens gode humør, livsglæde, humor og
hans kærlighed til musikken.
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med i deres fejring af Kronprinsen. De ville
afholde et stort show for ham med store
kunstnere fra Danmark, og der så de os som
en god tilføjelse.
De ville have os med i et åbningsnummer
og et slutnummer. Åbningsnummeret skulle
være visuelt til Metallicas “Nothing else
matters”, og slutnummeret skulle være musik og show sammen med Oh Land og hendes nummer “We turn it up”.
Her kom vores nye musikstudie til sin ret. Vi
indspillede både fløjte og tromme i studiet
til Oh Lands nummer, og DR’s producere var
meget imponerede over kvaliteten af den
musik, vi sendte af sted til dem.

musikquiz på Roskilde Festival. Vi stod for
sidste del af quizzen.
Det fungerede sådan, at der var tre runder:
to indledende og en finale. Publikum hørte
forskellige sange, nye som gamle, og skulle
som hold svare på forskellige spørgsmål om
de diverse sange og kunstnere.
Vi havde forberedt 15 små sekvenser fra
15 kendte sange, som skulle bruges i tre
runder, hvor vi spillede fem i hver runde.
Vi havde sat et lille trommesæt op, tre fløjtespillere og et stativ med lidt blandede
rytmeinstrumenter, blandt andet en shaker
og to pivedyr, som flittigt blev brugt.Det var
tilsyneladende god underholdning for publikummet.

Vi brugte et par dage med en koreograf på
at indøve den eksercits, der nu skulle bruges, og hvor vi skulle ind og ud henne.
Da der så var showstart, stod vi alle fra Tambourkorpset og DR’s pigekor bag det store
røde tæppe og ventede på vores cue, hvor
vi skulle begynde at gå. MEN… da det var
tid til at gå ind, var tæppet ikke gået fra, og
det store 50-skilt havde heller ikke rykket
sig en meter. Der var vist nogle, der sov på
posten, og det resulterede i, at vi kom for
sent ind og ikke langt nok frem på scenen,
som vi skulle.
Men som de professionelle musikere vi nu
er, gjorde vi bare, som vi havde øvet, og
så kunne vi ikke gøre meget mere. Som vi
sagde til hinanden bagefter: “Der var sikkert
ikke en kæft, der opdagede det!”

Hvert eneste år har vi stillet fire mand til at
spille horn, når Prinsen afholdt sine Kongejagter. Der spillede blæserne 8-10 signaler,
som Prinsen selv havde komponeret til Tambourkorpset. Så det var med at spille rigtigt,
da der blev holdt skarpt øje med os:).
3 tambourer overraskede også Prinsen ved
en privat begivenhed i forbindelse med
hans 80 års fødselsdag. Prinsen blev så
bevæget af gestussen, at han inviterede
de 3 tambourer med ind på den franske restaurant, hvor festligheden skulle afholdes.
Tambourerne trak sig pænt tilbage, men
ikke før at Prinsen havde sikret, at der var
taget godt hånd om dem.

Fortsat fra side 8

En hel anden oplevelse kom i maj måned. Vi
har i flere år vidst, at Kronprinsen ville blive
50 i maj måned 2018, så derfor kom det
ikke som en overraskelse, at der ville ske en
masse for Tambourkorpset i den periode.
I forbindelse med hans fødselsdag blev vi
kontaktet af DR, som gerne ville have os
Fortsættes side 9

Slutnummeret gik derimod, som det skulle,
og vi endte forrest på scenen med kor på
hver side af os og med værterne Mads Steffensen og Stephanie Surrugue imellem os.
Det var en fed oplevelse at modtage en stående applaus fra de 12.000 danskere, der
havde købt billet til showet.

Roskilde Festival:
I år blev vi igen inviteret til at indgå i en

Torsdag spillede vi to gange, og om fredagen var der finale.
Det var et rigtig sjovt arrangement, som var
meget anderledes end det, vi ellers render
rundt og laver. Der var også det plus, at vi
hver fik partout-armbånd til festivalen, så vi
kunne nyde lidt musik og en kold sodavand,
når dagens arrangement var slut.

•
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HKH Kronprins Frederiks
50 års fødselsdag

Fortsat fra side 10

Vort populære
kronprinspar
alene på
balkonen.

Tekst og fotos: Thomas Bugge • OKT 77 • Fl

Lørdag d. 26. maj var Tambourbladets udsendte medarbejder på Amalienborg Slotsplads i god tid inden vagtparadens ankomst.
Der var allerede forsamlet en tusindtallig
skare i det meget fine vejr, både unge og
gamle, danskere og turister.

Her kommer Kronprinsen ud på balkonen for
første gang - Fødselaren hyldes alene, og virker tydeligt imponeret over, at så mange er
mødt frem.
Snart er hele familien samlet omkring ham.
Hendes Majestæt udbringer
et leve for sin søn.
Alle på pladsen råbte med!

NYE UNIFORMER

Da paraden kom, undrede det mig
meget, at kun fire mand udgjorde
”tambourkorpset”, men det var
selvfølgelig på grund af afgivelser til de andre arrangementer,
der skulle løbe af stablen den dag,
mere herom andetsteds i bladet.

Vi syr uniformer til bl.a. Den Kongelige Livgarde, Garderhusarregimentet,
Slesviske Musikkorps, Prinsens Musikkorps og Jydske Dragonregiemt.

Da først Kronprinsen, og lidt efter
hans familie, trådte ud på balkonen,
var begejstringen og jubelen imponerende! Også jeg råbte ”Hurra!”, så
det kunne høres, men jeg fik også
tid til at tage 123 billeder, hvoraf I
ser nogle få her på siden.

UNIFORMSSKRÆDDERI
www.atelier2000.dk

Efter at den kongelige familie havde vist sig på balkonen tre gange,
lukkedes dørene for sidste gang, og menneskemængden på slotspladsen gik i opløsning
lidt efter lidt. Det var tydeligt, at den kongelige familie er endog meget populær – Danmarks
få republikanere har heldigvis trange kår!
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•

Fortsættes side 11

Grundtvigs Allé 161 • 6400 Sønderborg • Tlf. 74 43 19 90
Ny Adelgade 8-10 • 1104 København K • Tlf. 74 43 19 90
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NYT fra bestyrelsen
Efterlysning - Vi mangler

Af Thomas Bugge • OKT 77 • Fl

Bestyrelsen gør sit bedste for at drive foreningen så effektivt som muligt, og som følge
heraf vil vi gerne opdatere medlemslisten med de mobiltelefonnumre og e-mailadresser,
vi ikke har. Det kan meget sandsynligt blive ønskværdigt for foreningen at kunne kontakte
medlemmerne via e-mail, og i visse situationer vil det være rart at kunne sende jer en SMS.
Derfor beder vi jer, der står på de to lister herunder, om at sende en mail til

tbf.tilmeld@gmail.com
med den/de nævnte oplysninger. På forhånd tak.
På bestyrelsens vegne: Thomas Bugge • OKT 77 - Fl

Vi mangler disse medlemmers mobilnumre:
Torben Christian Johannes Monberg
Knud Bjørn
Kenneth Breiner
Sandy Mogens Cortzen
Niels Christian Eigtved
Torben Ellekjær
Carl-Erik Hansen
Lars Hansen
Lars Hastrup
Per Schmidt Møller Hansen
Per Schmidt Møller Hansen
Tage Heering
Niels Henkel
Jesper Herzberg
Flemming E.W. Jakobsen
Karsten Schou Jeppesen
Malcolm Per Cycil Ladegourdie
Allan Peter Kulsø Larsen
Poul Christian Breusch Larsen
Torben Evald Nissen
Hans-Erik Bønlykke Olsen
Hans Karl Olsen
Erik Pedersen
Peer Anker Rilau
Peter Schantz
Thomas Heinrich Schomann
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Bo Steffensen
John-Erik Søe-Jensen
Ulrik Søndergaard
Morten Stig Thurø
Svend Ivar Vilstrup
Christian Nestler Jensen
Mads Fensholt Jensen
Mathias Emil Sinding
Mathias Ebbesen Mehlsen
Tonny Rosendahl Larsen
Kristian G. Holst
Michael Nødskov Larsen
John Verner Kjær
Villy Juul Larsen
Ole Greve Bindel
Tom Linde Hansen
Vagn A.C. Iversen
Niels Leegaard Rydder
Morten Bruun Pedersen
Kurt Thomas Bjerg
Lars Møller Kristensen
Eric Otto Stuhr Enstrøm
Benny Husted
Thomas Frøsig
Mathias Lindhardt
Fortsættes side 13
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Vi mangler disse medlemmers e-mailadresser:
Torben Christian Johannes Monberg
Mathias Bang Fischer
Casper B. Kjæhr
Jonas Letzius Rasmussen
Knud Bjørn
Kenneth Breiner
Finn Elleskov Christensen
Sandy Mogens Cortzen
Niels Christian Eigtved
Torben Ellekjær
Erik Tranbjerg Graversen
Carl-Erik Hansen
Lars Hansen
Lars Hastrup
Per Schmidt Møller Hansen
Tage Heering
Flemming Hjortlund
Bjarke Holager
Anders Hoy
Flemming E.W. Jakobsen
Arne Gadager Jørgensen
Hans Ole Kruse
Malcolm Per Cycil Ladegourdie
Allan Peter Kulsø Larsen
Poul Christian Breusch Larsen
Morten Blach Madsen
Peter Jessen Madsen
Mads Stenbo Nielsen
Torben Evald Nissen
Hans-Erik Bønlykke Olsen
Hans Karl Olsen
Peer Anker Rilau
Peter Schantz
Thomas Heinrich Schomann
Bo Steffensen
John-Erik Søe-Jensen

Ulrik Søndergaard
Svend Ivar Vilstrup
Tommy Mogens Aaboe
Martin Agersnap Larsen
Henrik Hvitfeld
Christian Nestler Jensen
Mikael Poulsen
Jannik Bjerregaard Trinderup
Jacob Handberg Svendsen
Mads Fensholt Jensen
Mathias Emil Sinding
Gert Bo Lauridsen
Per Leif Vandkrog
Tonny Rosendahl Larsen
Nicoline Jessie Jørgensen
Kristian G. Holst
Carsten Freltofte Lysdal
Michael Nødskov Larsen
John Verner Kjær
Villy Juul Larsen
Ole Greve Bindel
Tom Linde Hansen
Vagn A.C. Iversen
Niels Leegaard Rydder
Lars Dywel (Düwel?)
Mads Lyng Boldsen
Simon Collatz
Morten Bruun Pedersen
Kurt Thomas Bjerg
Lars Møller Kristensen
Eric Otto Stuhr Enstrøm
Benny Husted
Thomas Frøsig
Rune B. Bak
Kristian Sørensen

HUSK at give besked, hvis der sker ændringer
i dine data med adresse, tlf. og/eller mobil samt mail
13
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Aktiviteter i foreningen
Besøg på
Amalienborgmuseet
Søndag d. 18. marts mødtes en lille skare
af foreningens medlemmer og nogle af
deres damer på Amalienborg Slotsplads
kort før palævagtens ankomst. Da vi havde
påset, at posterne blev behørigt afløst, var
det tid til at se museet. Det var som ventet
meget interessant. Udstillingerne bestod
af såvel originalt møblerede stuer som
moderne indrettede udstillingslokaler, hvor
vi fik mange mindeværdige synsindtryk og
oplysninger. Det er absolut et museum, man
bør se mindst én, og gerne flere gange. Har
man et militært id-kort, kommer man gratis
ind.

•

Omvisning på Fredensborg

Søndag d. 8. juli mødtes fjorten glade mennesker – gamle tambourer med familie og
venner – foran Fredensborg Slot. Hvert år i
juli kan man blive vist rundt i adskillige af
slottets smukke og interessante
sale og stuer, og bagefter fortsætter man med en interessant udendørs omvisning, der også omfatter
den reserverede del af slotshaven
og orangeriet. Begge vore omvisere var meget vidende og velformulerede, og vi fik alle såvel genopfrisket som suppleret vor viden
om stedet.
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Af Thomas Bugge
OKT 77 • Fl

Aflysning
Desværre blev den fredagsbar, som var annonceret til fredag d. 6. april aflyst. Der var
kun seks tilmeldinger, og det var for få til at
stable arrangementet på benene. Hvis der
skal afholdes fredagsbar herefterdags, skal
vi op på mindst 10-12 tilmeldinger, gerne
flere. Husk at holde dig til, hvis vi får chancen igen!

•

Det næste
punkt på
dagsordenen var frokosten på
restaurant
”Under Kronen”. Vort
medlem,
tidligere
næstformand René
Wredstrøm,
har en god
forbindelse til restauratøren, som gav os en
virkelig god frokost til en absolut rimelig
pris. Snakken gik livligt om det bugnende
bord, og der var almindelig enighed om, at
arrangementet var en succes, som burde
gentages med et andet udflugtsmål som
omdrejningspunkt. Dette ønske vil bestyrelsen søge at efterkomme!

•

Foto: Svend Erik Nørklit • MAJ 77 • Tr

Referat af

Tambourforeningens
generalforsamling
19-04-2018
1. Valg af dirigent og referent. Formanden
”dirigerede” uden at blive valgt til dirigent.
Thomas Bugge valgtes til referent.
2. Formandens beretning vedtaget enstemmigt.
Se bilag 1.
3. Regnskabet (se bilag 2) godkendt enstemmigt.
4. Forelæggelse af budget (se bilag 2) samt fast
læggelse af kontingent. Kontingentet fast
holdes på kr. 125,- årligt. Budgettet godkendt
enstemmigt.
5. Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen
forslag.
6. Valg af bestyrelsen. Mikkel Kejser genvalgtes,
Casper Christophersen og Jonas Stausholm
valgtes enstemmigt og med applaus.
7. Valg af bestyrelsessuppleant. Claus Harkjær
genvalgtes med applaus.
8. Valg af revisor. Johnny Frederiksen genvalgtes
med applaus.
Valg af revisorsuppleant. Schack Kjerulf
genvalgtes med applaus.
10. Investering. Det besluttedes at investere
midlerne så givtigt og samtidig så sikkert som
muligt, eventuelt gennem en investeringsforening. Detaljerne fastlægges på et bestyrelsesmøde.
11. Eventuelt. René Wredstrøm hyldedes for sin
indsats som næstformand med applaus og en
flaske af sergentkorpsets rom.
(Bilag kan fås ved henvendelse til formanden)
Ref.: Thomas Bugge • OKT 77 • Fl

AKTIVITETSKALENDER
5. maj Årgangsparade
Har du forslag til aktiviteter i Tambourforeningen, må disse gerne mailes til foreningen.

•

”We have had many items from Overseas at the Tattoo, but among the most
popular was one from Denmark, and
we are delighted to welcome again,
accompanied by their fife- and drumband:
THE ROYAL DANISH LIFE GUARDS ”
I august 1969
deltog Livgarden i Tattooet
på Edinburgh
Castle, og
dette var den
velkomst, som
vi fik hver
aften.
Vi var 45 tambourer - 14
værnepligtige,
27 genindkaldte tambourer og 4 konstabler.
Og på pladsen havde vi enten John
Tjærby eller Niels Loudrup foran.
Der er nu gået næsten 50 år, og i 2019
vil Tambourforeningen fejre jubilarerne, bl.a. ved årgangsparaden i maj.

•

Nærmere vil følge i næste nummer af
Tambourbladet.
Af Claus Harkjær • SEP 68 • Tr

•

Generalforsamling 2018 i Tambourmessen
på Livgardens Kaserne • Torsdag den 19. april 2018

De mange glade romnydende deltagere i
årets generalforsamling på Livgardens Kaserne
foreviget i Fredericia via Skype af Jeppe.
Jeppes Foto / 7620 1212
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Erindringer fra Tjenesten
Erindringer fra tjenesten . . .

Tænk efter: Hvad husker du fra din tjenestetid? Skriv om dine minder, både fra
rekruttid og fra Gothersgade, og mail dem til: tbf.redaktion@gmail.com
Tro ikke, at dine minder er uinteressante! • Hvis du husker noget, vil vi andre gerne læse om det!

Bommerter og branderter

Af P.M.P. Bonde
MAR 94 • Tr

Udover diverse minder om bommerter og branderter, som
ikke egner sig til at trykke, så har jeg kun få korte minder.
Min første parade var 30. juni 1994, som
var 200 året for vagtparade på Amalienborg. En meget varm dag, hvor der var indkaldt hjemsendte tambourer, da der skulle
være flere parader i løbet af dagen. Livgardens Gamle Tambourer (som foreningen
hed den gang) deltog også, dog i M/69.
Op til paraden skulle de gamle trommer pudses og stemmes. Dette gav
mig så meget rutine på kort tid, at jeg
stadig (24 år efter) stadig kan binde
den 11 meter lange snor på trommen.
Selve paraden var så varm, at jeg
kan huske hvordan sveden løb ned
ad benene under de blå bukser.
Efter selve paraden var der reception i
Riddersalen på Christiansborg, hvor vi alle
deltog til stående taffel. Majestæten kom
også, men blev dog vist ind i de tilstødende gemakker.
En anden parade, som jeg husker, var en
fredagsparade, hvor musikkorpset ikke
deltog (de deltog stort set aldrig om fredagen i min tid). Det var vores egen kompagnichef, major T. J. Larsen, som skulle føre
paraden og han besluttede (forholdsvis
sent), at tambourkorpset skulle med flest
mulige (der var i forvejen afsat 12 mand til
opgaven). Det blev nogle af konstablerne
lidt mopsede over, den ellers kedelige
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overkonstabel af 1. grad besluttede sig
for at køre med et noget mere utraditionelt repertoire for at genere vagtstyrken.
Vi andre fik besked på kun at spille med
på det, som vi var helt sikre på. Der blev
blandt andet spillet græsk march forbi
Storkespringvandet og Fredericia Sejrsreveille til frontmarch.
Af daglig tjeneste husker jeg en løbetur
igennem København, hvor Tambourkorpset løb i støvler, kampbukser og T-shirt.
Årsag til denne utraditionelle påklædning
var, at en kæk tambour fra ældsteholdet
stillede op til fyraften iført basis. Så mente
vores daglige leder, at når vi var så krigeriske, måtte vi da også kunne klare at løbe
i støvler.
En anden gang blev vi udsat for et ekstra stueeftersyn, som blev varetaget af
en af vagtholdsførerne. Vi gjorde os ekstra umage (mente vi selv) og fik lidt af et
chok, da vi blev befalet at rykke et skab
ud fra væggen, så han kunne kontrollere
rengøringen bag skabet. Denne var naturligvis noget mangelfuld. Vi fik en mindre
skideballe og et løfte om, at han ville være
mere grundig, hvis han skulle kontrollere os igen (vatpinde i stikkontakter blev
nævnt som en mulighed).

Erindringer fra Tjenesten

Tambourkorpset stod til søs . . .

Af Mikkel Kejser • DEC 05 • Tr

Jeg var ganske ny i tjenesten i Lg/tbk, og
om nyansat ung-konstabel glædede jeg mig
til oplevelserne, da turen gik til Aabenraa
Ringriderfest.
Det gik naturligvis, som den slags går og
selv om vejret holdt tørt, blev det alligevel
en våd tur til det sønderjyske.
Vi boede på samme hotel som Søværnets
Tambourkorps, og hver aften festede vi med
de andre deltagere på festpladsen i byen.
En dag opdagede vi, at nogle af vores ”venner” havde tegnet et stort anker på Livgardens bus … ja, det skulle vi lige synke, og
der ulmede så småt planer for, hvordan matroserne skulle kølhales, skalperes og rulles
i tjær og fjer (ikke nødvendigvis i den rækkefølge). Dog kom det aldrig til konkrete eller gennemtænkte planer, og festlighederne
lakkede så småt mod enden.
En aften, vel nok en af de sidste, endte det

meget sent og meget vådt for undertegnede, en kollega og en flok søndagsdrenge fra
Søværnet.
Da turen til sidst måtte gå mod hotellet, fik vi
alle følgeskab af nogle sunde, sønderjyske
piger. På vejen blev vi hurtigt enige om en
badetur, og da den eneste, der var oppe
foruden os, var fuldmånen, besluttede vi
også hurtigt, at det ikke var nødvendigt at
vække vores kolleger for at hente badetøjet.
På stranden røg tøjet derfor hurtigt af, og
det kolde gys ventede, men min kollega og
jeg så hurtigt muligheden for gengældelse
af vansiringen af vores bus, og i stedet for at
følge efter matroserne ud i bølgerne, samlede vi deres tøj sammen, det hele – rub og
stub, vel at mærke, og løb mod hotellet. På
vejen fandt vi en tjørnehæk, som omkransede en flagstang. Vi smed det indsamlede
tøj ind i midten og skyndte os til køjs.

•

Du har ret Sussi - det er meget sjovere
at ligge ved Livgarden end ved Søværnet!

Illustration:
Tyge Salvig

•
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Historiebogen
60-års jubilæum

Fortsat fra side 18
Af Jesper Asmussen • FEB 75 • Tr

I september 2019 er der et 60-årsjubilæum for de såkaldte »Fire Gyldmark-marcher«.

Det drejer sig om:
•
•
•
•

Livgardens Tambourmarch.
Stabstambour Sevels March.
Fullings March.
Laus Tappenstreg.

En Kongelige Livgardes Tambourkorps’
kunstneriske og legendariske leder, Hans
Fulling (1912-2002), var gode venner med
komponisten Sven Gyldmark (1904-81).
Hans Fulling var ankermanden bag Livgardens Tambourkorps’ ”genoplivning” i efteråret 1956, hvis opbygning egentlig er
gældende i dag. Det skulle vise sig, at Hans
Fulling kom til at skrive og nyarrangere et
utal af marchmelodier til brug for både Livgardens Tambourkorps og mange andre.
Sven Gyldmark har komponeret et utal af
filmmelodier, her skal blot nævnes nogle
få: »Vagabonderne på Bakkegården«, »I
kongens klæ’r« og »Soldaterkammerater på
bjørnetjeneste« samt revyviser som fx »Mor
er den bedste i verden«, »Solitudevej« og
»Hvem har du kysset i din gadedør«?

Forhistorien
Der er en forhistorie at fortælle om hver af
marcherne, og det hele begyndte sådan her:
De to herrer Fulling og Gyldmark mødtes i
et privat anliggende i højsommeren 1959.
De sad udendørs på »Svineryggen« ved
en af Søerne på Frederiksberg-siden, ikke
langt fra Hans Fullings privatadresse. De to
fandt behag i at nyde udsigten over vandet,
en flaske boblende champagne og hinandens gode selskab ud på de små timer. Historien vil vide, at Sven Gyldmark blev her
beåndet og hurtigt skrev de fire melodiers
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hovedtræk ned på en serviet i mangel af
bedre, medens hans musikkollega så på.
Ikke længe efter må de renskrevne melodier
være tilflydt Hans Fulling, som må have arrangeret dem for sit elskede tambourkorps
på noder med flerstemmighed og trommestemme. I begyndelsen af september må
noderne formentlig have ligget helt klar hos
tambourkorpset, som så tog fat på at lære at
spille »de fire Gyldmark-marcher«.

Noderne overrækkes
Den 30. september 1959 blev noderne officielt overrakt af Sven Gyldmark til Hans
Fulling og oversergent John Tjærby, og
tambourkorpset spillede melodierne for
første gang i fuld offentlighed. Dette skete på Den Kongelige Livgardes Kaserne i
Gothersgade. Den 30. september 2019 har
melodierne altså 60-års jubilæum, og ikke
kun Livgardens Tambourkorps har haft dem
på repertoiret lige siden, men også hjemmeværnets mange tambourkorps, utallige
bygarder og spejder-tambourkorps osv. har
haft glæde af dem.

Hvem er melodierne opkaldt efter?
Hans Fullings March er til ære for kongelig kapelmusikus og Livgardens Tambourkorps’ mester af samme navn. Hans minde
lever videre den dag i dag, ikke mindst fordi
omkring 1.000 tambourer nåede igennem
hans håndfaste, men kærlige og pædagogiske undervisning og instruktion i hans aktive tjenestetid i tambourkorpset i perioden
1956-83.
Livgardens Tambourmarch er til ære for Livgardens Tambourkorps, som på daværende
tidspunkt var næsten tre år gammelt. Tambourkorpset var næsten bare i sin vorden,
men fik nu sin helt egen »nationalsang«,
som i øvrigt er nem at marchere til.

Stabstambour Sevels March var til ære
for den daværende stabstambour, som gik
foran paraden fra 1929-61. Henry Leo Ejnar
Sevel var kendt for at hilse på de almindelige forretningsdrivende på paraderuten,
som gerne stod udenfor deres butikker og
nikkede, hvorpå stabstambouren kvitterede
ikke bare med sin stav, men også (ikke helt
reglementeret) med sit store korpus.
Laus Tappenstreg har navn efter filminstruktøren og manuskriptforfatteren fra
ASA Film, Lau Lauritzen (1910-77), som instruerede et utal af spillefilm, hvortil Sven
Gyldmark skrev musikken. Mest kendt er
nok filmene »Far til fire«, »Café Paradis« og
»De røde enge«. Det har muligvis været for
at »betale tilbage«, at filminstruktøren nu
skulle have sin egen melodi spillet af ikke
mindre end Livgardens Tambourkorps, som
nu kunne høres i de københavnske gader.

•

Sevel og Gyldmark
ved overrækkelsen i 1959

Det var kærkomment for Livgardens Tambourkorps i 1959 at få fire rigtige marcher i
høj sværhedsgrad, idet tambourmusik indtil
da bare havde været små gamle melodier,
fortrinsvis fra 1800-tallet, som ikke opbød
de store vanskeligheder for værnepligtige
tambourer at lære i deres forholdsvis korte tjenestetid. Repertoiret var ikke nær så
stort, som det sidenhen blev. At modtage
fire melodier på én gang af sådan en prominent dansk personlighed som selveste Sven
Gyldmark var ekstra ærefuldt.
Fortsættes side 19
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SeniorTambourer skriver:

SeniorTambourer skriver:

Handmade by Fulling

Har du noget på hjerte, efterlyser du nogen eller noget, så send en mail til bladet på

tbf.redaktion@gmail.com
og vi bringer det under ”Seniortambourer skriver”.

•

Seniortambour hædret i Holland
Tekst/Foto af Thomas Bugge • OKT 77 • Fl

Vort medlem Robert Guglielmetti blev hædret i Nijmegen med
”Commander’s Coin”.
Overrækkelsen foregik lige efter, at Øgleholdet, som Robert var en
del af, af general Jens Garly havde fået deres marchmedaljer. Oberst
Lennie Fredskov Hansen, Chef for Dansk Nijmegen Kontingent, tog
ordet og overrakte ham ”coin’en”.

Begrundelsen var:
• Gennem alle årerne at have
stillet op og spillet flaget ned
i lejren, altid fremmødt til
tiden, klædt korrekt med ren
uniform og pudsede støvler
• Har været med til sammen
med andre tambourer at spille
på marchen, ved honnørtribunerne m.v.
• Derved på fornemmeste vist
har repræsenteret Danmark
under Nijmegen-marchen
Coin’en har nummer 30. Roberts mønt var en ud af seks, der i år uddeltes af Chefen for Dansk Nijmegen Kontingent.

Et stort tillykke til Robert!
20

•

Tekst og foto: Jørgen Jeppesen
OKT 77 • Tr

Historien om hvordan jeg fik et sæt paukekøller af Fulling.
Efter at Fulling i 80erne var stoppet i Livgardens Tambourkorps og i Det Kongelige Kapel, havde han selvsagt fået lidt mere tid til
overs. Han hersede jo stadig med os Gamle
Tambourer - de af os, der ville. Jeg var på det
tidspunkt med i Det Danske Spejderkorps’
tambourkorpsledelse, OTU (Orkester- og
Tambourkorpsudvalget). Vi holdt årligt flere
kurser for børn og unge i de dengang ca. 30
tambourkorps og orkestre, der var rundt om
i landet. Vi var flere blandt lederne med en
fortid i Livgardens Tambourkorps. Vi fik den
idé at prøve at lokke Fulling til at undervise
på et af disse kurser, velvidende at det måske kunne være hårdt får børnene. Vi tog
dog chancen, Fulling sagde ja, og vi modtog ham en fredag eftermiddag med en lille
velkomstkomite med fanfare og det hele på
Sakskøbing Station på Lolland. Fulling kom,
så (underviste) og sejrede. Ungerne var begejstrede - og viste sig pludseligt at kunne
mere, end vi kunne få dem til at performe –
tankevækkende! Fulling var også begejstret.
Og da han nu kendte de musikalske børn og
unge, og hvad de kunne på fløjter, trompeter og slagtøj, var han ikke til at stoppe. Vi
brugte ham herefter meget, og Fulling gik
ivrigt i gang med at komponere specielle
melodier og fanfarer specielt udskrevet og
instrumenteret til målgruppen - børn og
unge musikspejdere.
I 1989 skulle vi deltage i Det Danske Spejderkorps’ Landsspejderlejr ”Blå Sommer”
med 22.000 deltagere i Sønderjylland. Vi
skulle åbne et stort fællesarrangement i
anledning af Det Danske Spejderkorps’ 80
års jubilæum, hvor Shu-Bi-Du-A var højdepunktet med 1 times friluftskoncert på den
store scene i lejren. Jeg fik på en spillesøndag på Livgardens Kaserne nævnt dette for
Fulling, og han spurgte straks, hvad vi skulle
spille, og jeg nævnte, at vi da spillede noget

af det repertoire, som vort Landsorkester,
bestående af medlemmer fra alle landets
tambourkorps og orkestre, kunne, og selvfølgelig heriblandt nogle af de numre, han
havde skrevet. Han var straks klar og mente
da, at det krævede en speciel åbningsfanfare, og så snakkede vi ikke mere om det
den søndag.
Nogle dage efter blev jeg ringet op af
Fulling, som sagde, at nu var han klar med en
jubilæumsfanfare og et par nye numre, som
straks kunne afhentes. Da jeg jo boede i Jylland, blev det ”en af Fullings piger”, som han
sagde, nemlig landsorkesterets tambourmaFortsættes side 24
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SeniorTambourer skriver - Fortsat fra side 23

jor, ”lille Birte” fra Gram, der dengang boede
ikke langt fra Fulling i København, der skulle
agere budbringer. Hun hentede noderne.
Under denne afhentning snakkede de yderligere om denne åbning af jubilæet. Herefter blev jeg ringet op af Fulling med ordene:
”Kan du skaffe nogle pauker?”, hvilket jeg
da lidt overrasket indvilligede i at forsøge
på. Det lykkedes via en musikforretning i
Vojens at få lovning på nogle gamle gryder
til brug for åbningsfanfaren. Og vupti, så
havde Fulling også lavet et sæt paukestemmer til fanfaren. På den følgende måneds
øvesøndag på Livgardens Kaserne fik jeg
overrakt noderne og blev lige kort terpet
igennem dem, stemmen skulle jo spilles
korrekt. Afslutningsvis spurgte Fulling mig,
hvad jeg ville spille med. Jeg nævnte, at jeg
kunne vel bruge et par tenorkøller, hvorefter
Fulling temperamentsfuldt meddelte mig,
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at han havde skrevet én tenortstemme sammen med selve fanfaren, der omfattede 3
trompetstemmer, fløjtestemmer, lyrestemmer, lille-, tenor- og stortrommestemmer
og at det, jeg netop havde modtaget, var en
paukestemme. Herefter spurgte han, om jeg
kom til den følgende måneds øvning, hvortil jeg svarede, at det regnede jeg da med.
”Godt, jeg skaffer dig nogle køller,” sluttede
han dagens konversation af med. Da jeg den
følgende måneds søndag troppede op på
kasernen, stak han mig en pose med 4 sæt
paukekøller og sagde: ”Pas godt på dem, jeg
har selv lavet dem, øv dig, og spil så den
paukefanfare med bravour!”

Parade på Kronprinsens fødselsdag
Tekst: Thomas Bugge • OKT 77 • Fl / Foto: Lars Viggo Hvolbøll

Jeg har køllerne endnu, og jeg har da siden med stor respekt - brugt dem til at røre lidt i
nogle ”gryder” ind imellem, når lejlighed sig
bød - og jeg passer på dem.

•

Et dejligt personligt minde om Fulling at
være i besiddelse af.

TAMBOURKORPS INSTRUMENTER
• March-instrumenter
• Stortrommer
• Lyra
• Klokkespil
• Fløjter

Hjemmeværnets Tambourkorps København

Tilbehør og reservedele •
Bandolerer •
Tambourstave •
Stikker •
Køller •

Lørdag d.26. maj fyldte Kronprinsen
50, og det havde Hjemmeværnets
Tambourkorps København set frem til
i flere år, for det måtte da være indlysende, at han den dag skulle køre i
karet fra Amalienborg til København
Rådhus, ikke sandt? Men tiden gik, og
der kom ikke besked fra hofmarskallatet. Først nogle få uger inden fik vi at
vide, at man planlagde en stor parade med rigtig mange faner.
Denne parade kom til at bestå af omkring 80 faner, nogle fra Hjemmeværnet, men langt flest
fra garderforeninger fra hele landet, og de skulle føres fra Kastellet og til Kongens Nytorv.
Efter antrædning og de sidste instrukser var der afmarch. Det blev en fin tur gennem byen,
og på Kongens Nytorv spillede vi adskillige ”sæt” for de mange ventende.
Da kortegen endelig kom, satte vi i med Honnørmarchen, men den blev snart slået af igen,
da flere af husarernes heste blev noget urolige af musikken. Til gengæld mener vi, at både
Kronprinsen og Kronprinsessen smilede særlig velvilligt til os, da de kørte forbi!.

LEVERING FRA DAG TIL DAG
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Frederiksberg Bredegade 1 • 2000 Frederiksberg
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Mobil: +45 2680 6262

Salg og reparation af blæseinstrumenter til professionelle og amatører
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